
Sanne Vogel (23)
Sanne Vogel is al sinds haar twaalfde vegetariër. Ik kan 

een koe recht in de ogen kijken en zeggen: ik zou jou of 

je soortgenoten nooit iets aandoen! 

Goodies: Waar trek je de grens? Sanne: Ik eet geen 
producten waar dieren voor zijn gestorven. Ik ben geen 
veganist, maar mijn zuivel en eieren zijn wel zoveel mogelijk 
biologisch. Goodies: Walg je als vegetariër stiekem van je 
vleesetende medemens? Sanne: Dat mensen vlees eten vind 

ik niet erg, als deze dieren maar een respectvol leven hebben gehad. 
Mensen die lachend een plofkip naar binnen werken vind ik dom en 
egoïstisch. Goodies: Kun je een liefdesrelatie hebben met een carnivoor? 
Sanne: Mijn vriend is er dol op, maar hij eet alleen biologisch vlees en 
ook heel vaak vegetarisch. En hij heeft respect voor dieren. Ik zou nooit 
iets met iemand kunnen hebben die de hele dag Hemaworsten en 
chickenwings naar binnen werkt. Goodies: Voel je je ook superieur? 
Sanne: Nee, juist niet. Ik voel me niet beter dan andere mensen, en ik 
voel me ook niet beter dan dieren, anders zou ik ze wel eten.  
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Guido Wijers (31)
Geen probleem als mijn vrouw tegenover 

mij zit met een mond vol vlees. Ik vind 

het niet erg als mensen dieren slachten 

omdat ze honger hebben. Maar het 

probleem is, we slachten niet alleen. De 

dieren worden tegenwoordig speciaal 

geboren voor ons. Als ik 50.000 kippen in 

een vrachtwagen op de snelweg zie dan 

hebben we, denk ik, toch echt iets fout 

gedaan…

Goodies: Voel je je een beter mens als 
vegetariër? Guido: Nee hoor. Dit is een 
kleine bijdrage van mij, andere mensen 
hebben vast weer andere principes die goed 
zijn. Goodies: Voel je je ook superieur? 
Guido: Dat wel, maar dat heeft niets met 
mijn eetgewoonten te maken, maar meer 
met mijn totaal obsessief vermogen tot 
zelfoverschatting!

Marianne Thieme (35)
Ze stelde de meeste kamervragen en is verkozen tot dierenvriend van het jaar: Marianne Thieme. 

De advocaat van de dieren eet haar cliënten niet op! Op haar tweeëntwintigste besloot ze om 

plantaardig en dus diervriendelijk te eten. En niet alléén voor de dieren, ook voor het milieu en 

haar gezondheid.

Goodies: Sanne en Guido kunnen het, kun jij een liefdesrelatie hebben met een carnivoor? 
Marianne: Een relatie met een carnivoor zou voor mij absoluut niet voor de hand liggen. 
Vlees eten blijft een individuele keuzevrijheid. Maar ik heb zoveel argumenten voor een 
vegetarisch menu, dat mijn geliefde al snel lekker mee zou gaan eten. Goodies: Voel je je een 
beter mens als vegetariër, en dus superieur? Marianne: Nee, ik sta juist op voor de zwakke-
ren en daar horen dieren zeker bij. Op dit moment is het, zeker in de politiek, vooral de 
gevestigde orde die vindt dat je met dieren mag doen wat je goeddunkt.
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Vlees noch vis
Geen van hen eet zelf vlees, maar kunnen ze 
het van hun geliefden wel billijken? Goodies 
chatte met een theaterbeest, een politica en een 
cabaretier, tevens de meest sexy vegetariër.
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